
089-2022

ITH D66 NH GL VVD CDA SGP CU PVDA HA!
Voor
Tegen

Motie
Visie Mantelzorg

Raadsvoorstelnummer: 599038

- Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 5

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 8-11-2022

Onderwerp: Visie Mantelzorg

De raad,

Het collegeprogramma gelezen hebbend,

overwegende dat 

- in het collegeprogramma staat dat mantelzorgers het fundament zijn van ons zorgstelsel;
- het college vaststelt dat door de vergrijzing het aantal mantelzorgers zal blijven groeien;
- het college terecht benoemt dat mantelzorg, met hoeveel liefde ook gegeven, soms te zwaar 

wordt;
- het collegeprogramma het grote belang van mantelzorg vaststelt, echter vooralsnog bestaand 

beleid wil voortzetten met alleen een klein extra budget voor mantelzorgwaardering;

van mening dat 

- mantelzorg als fundament van ons zorgstelsel inhoudelijk veel meer aandacht nodig heeft om 
goed te blijven functioneren;

- inzetten op mantelzorg en respijtzorg ook helpt de zorg financieel overeind te houden en 
daarmee zorg te kunnen blijven bieden aan wie dat nodig heeft;

- ondertekenaars hebben geconstateerd dat er veel initiatieven en organisaties zijn die 
mantelzorgers (zouden) kunnen ondersteunen, maar dat deze nog ongecoördineerd, 
onvoldoende bekend en daarmee niet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn;
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- door  de toename van de benodigde mantelzorg, in combinatie met het risico van 
overbelasting van mantelzorgers het belangrijk is dat mantelzorgers kunnen bouwen en 
vertrouwen op de koers die de gemeente uit zet;

- er een visie nodig is voor de rol, positie van mantelzorg en het professioneel en/of vrijwillig 
ondersteunen van mantelzorgers;

- een visie op mantelzorg niet is opgenomen in het huidige Programma Sociale Koers 2020-
2023;

- het programma Sociale Koers 2020-2023 in 2023 wordt geëvalueerd en dat deze evaluatie 
pas uiterlijk het eerste kwartaal 2024 ter behandeling aan de raad wordt gestuurd;

- daarom op korte termijn een visie nodig is die borgt dat de gemeente de juiste doelstellingen 
voor de mantelzorg stelt en daaraan haar besluiten kan toetsen en kan bijsturen.

Roept het college op

- Een visie mantelzorg op te stellen en die in het tweede kwartaal van 2023 aan de raad 
voor te leggen;

- de financiële uitkomsten voor de uitvoering van de visie te verwerken in de begroting 

En gaat over tot de orde van de dag.
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